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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1. Βασικοί ορισµοί 

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει 

την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. 

Τόκος: η απόδοση (αύξηση) του κεφαλαίου για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Επιτόκιο: ο τόκος του κεφαλαίου για µια νοµισµατική µονάδα σε µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο. Συνήθως εκφράζεται επί τοις εκατό (%) για περίοδο ενός έτους, π.χ. 

ετήσιο επιτόκιο 10% υποδηλώνει αύξηση κεφαλαίου 100 νοµισµατικών µονάδων 

κατά 10 νοµισµατικές µονάδες σε ένα έτος. 

 

1.2. Μελλοντική και παρούσα αξία ποσού 

Το χρήµα έχει δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες: 

(α) την ιδιότητα να παράγει χρήµα (υπό µορφή νοµισµατικών µονάδων ή άλλων 

υλικών αγαθών) και 

(β) την ιδιότητα να χάνει την αξία του. 

Οι δύο αυτές ιδιότητες πέρα από το επιτόκιο είναι σε άµεση συνάρτηση µε ένα ακόµη 

µέγεθος: το χρόνο. Έτσι, εάν επενδυθεί ένα Κεφάλαιο Κ το χρόνο 0 µε επιτόκιο ε, η 

αξία που θα παράγει µετά από ένα έτος (δηλ. ο τόκος για το αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα) θα είναι Κ*ε, το δε Κεφάλαιο θα έχει ανέλθει σε Κ+Κ*ε ή Κ*(1+ε). 

Εάν ο τόκος δεν εισπραχθεί αλλά ενσωµατωθεί στο αρχικό Κεφάλαιο 

(κεφαλαιοποίηση του τόκου), τότε το δεύτερο έτος ο τόκος θα ανέλθει σε (Κ+Κ*ε)*ε 

ή Κ*ε*(1+ε). Η πρόσθεση του τόκου µιας χρονικής περιόδου στο κεφάλαιο και ο, 

από την αρχή, τοκισµός του καινούριου κεφαλαίου που πρόκυψε από την πρόσθεση 

αυτή (σύνθετος τόκος) καλείται και ανατοκισµός. 

Το Κεφάλαιο θα έχει διαµορφωθεί ως ακολούθως: 

Κ+Κ*ε+ Κ*ε*(1+ε) = Κ*[1+ε+ε*(1+ε)] = Κ*(1+ε+ε+ε2) = Κ*(1+ε)2 

Ακολουθώντας την πρακτική της κεφαλαιοποίησης του τόκου, η τελική (ή 

µελλοντική) αξία του αρχικού κεφαλαίου Κ µετά από ν έτη µε ετήσιο επιτόκιο ε είναι: 

ΜΑΚ = Κ*(1+ε)ν    (1) 

Ο συντελεστής (1+ε)ν καλείται συντελεστής συσσώρευσης κεφαλαίου. 



Από την εξίσωση (1) είναι προφανές ότι εάν πρόκειται να πληρωθεί ένα ποσό Χ µετά 

από ν έτη, τότε η αξία του ποσού στη χρονική στιγµή 0 (γνωστή και ως Παρούσα 

Αξία) θα είναι: 

ΠΑΧ = Χ*(1+ε)-ν    (2) 

Ο συντελεστής (1+ε)-ν καλείται συντελεστής προεξόφλησης και το επιτόκιο ε 

επιτόκιο προεξόφλησης.  

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ισχύει: 

ΜΑ = ΠΑ*(1+ε)ν και ΠΑ = ΜΑ*(1+ε)-ν 

Η εξίσωση (2) εκφράζει τη δεύτερη ιδιότητα του χρήµατος, ήτοι την απώλεια της 

αξίας του εάν δεν επενδύεται. Εάν µια επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο Κ, το οποίο δεν 

το επενδύει σήµερα αλλά µετά από ένα έτος, τότε η αξία, σε σηµερινά χρήµατα, που 

θα έχει το κεφάλαιο αυτό µετά από ένα έτος και µε δεδοµένο επιτόκιο προεξόφλησης 

ε θα είναι ΠΑΚ = Κ*(1+ε)-1.  

∆ηλαδή η απώλεια του κεφαλαίου σε σηµερινά χρήµατα θα είναι: 

Κ - ΠΑΚ = Κ - Κ*(1+ε)-1= Κ*[1-(1+ε)-1] = Κ*ε*(1+ε)-1 

Η ποσότητα Κ*ε*(1+ε)-1 είναι προφανές ότι εκφράζει την παρούσα αξία των τόκων 

που θα απέφερε το κεφάλαιο Κ σε ένα έτος εάν είχε επενδυθεί µε επιτόκιο ε τη 

χρονική στιγµή 0. 

 

Παράδειγµα: Επιλογή προµηθευτή εξοπλισµού 

 

Η επιχείρηση πρόκειται να προµηθευτεί ένα µηχάνηµα. Απευθύνεται σε δύο προµηθευτές. Ο 

προµηθευτής Α δίνει προσφορά 5.000.000 Euro αλλά απαιτεί η καταβολή να είναι άµεση. Ο 

προµηθευτής Β προσφέρει το ίδιο µηχάνηµα στην τιµή των 6.000.000 Euro, µε 50% 

προκαταβολή και το υπόλοιπο 50% να εξοφληθεί στο τέλος του δεύτερου έτους. Ποια 

προσφορά είναι πιο συµφέρουσα? 

 

Για την αγορά του µηχανήµατος από τον προµηθευτή Α η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει 

σήµερα 5.000.000 Euro (παρούσα αξία πληρωµής). 

Εάν το αγοράσει από τον Β, τότε καταβάλλει σήµερα 3.000.000 Euro και άλλα 3.000.000 

Euro µετά από δύο χρόνια. Εποµένως, για να πραγµατοποιηθεί η σύγκριση θα πρέπει να 

υπολογιστεί η παρούσα αξία της αγοράς από τον προµηθευτή Β. Έστω ότι το επιτόκιο 

προεξόφλησης είναι 8%. Από την εξίσωση 2 προκύπτει: 



ΠΑ = 3.000.000*(1+0,08)-2 = 2.572.016 Euro 

 

Άρα η συνολικά παρούσα αξία της πληρωµής στον Β είναι:  

3.000.000+2.572.016 = 5.572.016 Euro 

 

Εποµένως, εάν υπάρχει το σύνολο του ποσού συµφέρει η αγορά από τον προµηθευτή Α. 

 

1.3. Μελλοντική και παρούσα αξία περιοδικών χρηµατοροών 

Στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για δοθεί µια περιγραφή των αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων (εσόδων και εξόδων) της επένδυσης χρησιµοποιούνται (συνήθως σε 

ετήσια βάση) οι «περιοδικές χρηµατοροές» ή «ράντες». Οι ράντες διακρίνονται σε 

ληξιπρόθεσµες, εάν οι πληρωµές ή οι εισπράξεις πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε 

χρονικής περιόδου, και σε προκαταβλητέες εάν πραγµατοποιούνται στην αρχή, και σε 

σταθερές ή µεταβλητές αντίστοιχα, εάν το ύψος των καταβολών ή των εισπράξεων 

παραµένει σταθερό ή µεταβάλλεται. 

Αντίστοιχα µε τη µελλοντική ή την παρούσα αξία ενός ποσού, αποδεικνύεται εύκολα 

ότι η µελλοντική και η παρούσα αξία µια σταθερής ράντας Ρ, ληξιπρόθεσµης ή 

προκαταβλητέας, για ν έτη και επιτόκιο ε, δίνεται από τους ακόλουθους τύπους: 

Α. Μελλοντική αξία ληξιπρόθεσµης ράντας 
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ε
ε ν 1)1(* −+

Ρ  (3) 
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Γ. Παρούσα αξία ληξιπρόθεσµης ράντας 
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∆. Παρούσα αξία προκαταβλητέας ράντας 
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Με τη βοήθεια των παραπάνω προκύπτουν εύκολα δύο ευρέως χρησιµοποιούµενοι 

συντελεστές: ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου (Capital Recovery Function) και ο 

συντελεστής χρεολυσίας κεφαλαίου (Sinking Fund Function). 

 

Ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου (ΣΑΚ) χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί το 

ύψος µιας ετήσιας ληξιπρόθεσµης ράντας ώστε να κατανεµηθεί η παρούσα αξία ενός 

ποσού σε µια περίοδο ν ετών.  

 

∆ίνεται από την εξίσωση: 

ΣΑΚ = 
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Ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου πολλαπλασιαζόµενος µε την παρούσα αξία του 

ποσού δίνει την ετήσια σταθερή δόση που θα πρέπει να καταβάλλεται. 

 

Παράδειγµα: Υπολογισµός ετήσιας δόσης αποπληρωµής δανείου 

 

Η επιχείρηση δανείζεται 5.000.000 Euro από ένα πιστωτικό ίδρυµα µε επιτόκιο δανεισµού 

5%. Να υπολογιστεί η ετήσια δόση που θα πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση στο τέλος κάθε 

έτους, εάν πρόκειται να αποπληρώσει το δάνειο σε 10 έτη. 

 

Με τη βοήθεια της εξίσωσης (7) για επιτόκιο 5% και ν = 10 έτη, υπολογίζεται ο ΣΑΚ = 

0,1295.  

Εποµένως, η ετήσια δόση αποπληρωµής είναι: 

Ετήσια δόση = 0,1295 * 5.000.000 = 647.522,63 Euro 

 

Ο συντελεστής συσσώρευσης κεφαλαίου (ΣΣΚ) χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί 

η ετήσια σταθερή ράντα προκειµένου να συγκεντρωθεί ένα δεδοµένο χρηµατικό ποσό 

σε µια µελλοντική χρονική στιγµή (π.χ. πόσα χρήµατα πρέπει να αποταµιεύει κάποιος 

τον χρόνο ώστε όταν συνταξιοδοτηθεί να έχει ένα Χ κεφάλαιο στη διάθεσή του). 

Ο ΣΣΚ υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

ΣΣΚ = 
1)1( −+ νε

ε   (8) 

Ο συντελεστής συσσώρευσης κεφαλαίου πολλαπλασιαζόµενος µε την τελική αξία του 

ποσού δίνει την ετήσια ισοδύναµη δόση. 



 

Παράδειγµα: ∆όση αποταµίευσης για συγκέντρωση µελλοντικού ποσού 

 

Ένας εργολάβος διαθέτει ένα διατρητικό φορείο και αναλαµβάνει µια εργολαβία από µια 

επιχείρηση, για 3 χρόνια. Γνωρίζει ότι στο τέλος του 3 έτους θα πρέπει να πραγµατοποιήσει 

µια γενική επισκευή, η οποία θα στοιχίσει 30.000 Euro. Εάν το φορείο λειτουργεί 2.000 ώρες 

το χρόνο, πόσα χρήµατα πρέπει να αποταµιεύει σε ένα λογαριασµό µε επιτόκιο 5% ώστε να 

έχει το απαιτούµενο ποσό µετά από τα τρία χρόνια? Πόσο θα πρέπει να είναι το επιπλέον 

κόστος που θα χρεώσει ανά ώρα λειτουργίας του µηχανήµατος για τον σκοπό αυτό? 

 

Με τη βοήθεια της εξίσωσης (8) για επιτόκιο 5% και ν = 3 έτη, υπολογίζεται ο ΣΣΚ = 0,3172. 

Εποµένως, η ετήσια δόση αποταµίευσης είναι: 

Ετήσια δόση = 0, 3172 * 30.000 = 9.516,00 Euro 

Άρα θα πρέπει να υπολογίσει µια επιβάρυνση 9.516/2000 h = 4,76 Euro/h λειτουργίας. 

 



 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

2.1. Ο πίνακας ταµειακών ροών 

Η οικονοµική ανάλυση στοχεύει στον υπολογισµό των ταµειακών ροών που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του υπό διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου. Η ταµειακή 

ροή ορίζεται από τη διαφορά δύο µεγεθών: της ταµειακής εισροής και της ταµειακής 

εκροής. Η διαφορά αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Η ταµειακή ροή 

αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο λειτουργίας, συνήθως ετήσια. 

Εποµένως, για ένα επενδυτικό σχέδιο καταστρώνεται ο πίνακας των ετήσιων 

ταµειακών ροών για την οικονοµική διάρκεια ζωής της επένδυσης. 

Για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών είναι απαραίτητη η γνώση των 

κάτωθι µεγεθών: 

- του συνολικού κεφαλαίου επένδυσης 

- των ετήσιων δαπανών (σταθερά και αναλογικά λειτουργικά έξοδα, τόκοι, 

χρεολύσια, φόρος εισοδήµατος, επιπρόσθετες εκταµιεύσεις κεφαλαίου, π.χ. 

για ανανέωση εξοπλισµού) 

- των ετήσιων εσόδων  

- των ετήσιων αποσβέσεων 

Ο πίνακας των ταµειακών ροών ενός επενδυτικού σχεδίου έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

  Έτος 
  0 1 2 ... ν 
1 Επενδύσεις      
2 Ετήσια Παραγωγή (µονάδες προϊόντος)      
3 Τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος      
4 Ετήσια Έσοδα  (2) x (3)      
5 Κόστος ανά µονάδα προϊόντος      
6 Ετήσιο λειτουργικό κόστος (2) x (5)      
7 Σταθερές δαπάνες      
8 Ακαθάριστα κέρδη (4) – (6) – (7)      
9 Αποσβέσεις      
10 Τόκοι       
11 Φορολογητέο εισόδηµα (8) - (9) - (10)      
12 Φόροι (11) x συντ. φορολόγησης       
13 Καθαρά κέρδη (11) – (12)      
14 Ταµειακή Ροή (13) + (9)      
15 Χρεολύσια      
16 Καθαρή Ταµειακή Ροή µετά φόρων (14) – (1) – (15)      
17 Καθαρή Ταµειακή Ροή προ φόρων (16) + (12)      

 



Η ταµειακή ροή του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως το αλγεβρικό άθροισµα της 

ροής όλων των ετών της ζωής της επένδυσης. ∆εδοµένου όµως ότι οι χρηµατικές 

ροές πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές είναι απαραίτητο πριν 

πραγµατοποιηθεί το άθροισµα των ταµειακών ροών να γίνει η αναγωγή τους στην 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή της αξιολόγησης, ήτοι να υπολογιστεί η παρούσα αξία 

κάθε ταµειακής ροής µε τη βοήθεια της εξίσωσης (2).  

Η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης αποτελεί από µόνη της ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, 

το οποίο αναπτύσσεται σε επόµενη ενότητα. Το επιτόκιο προεξόφλησης εξαρτάται 

από το κόστος κεφαλαίου, το οποίο είναι συνάρτηση του σχήµατος της 

χρηµατοδότησης και του κινδύνου που ενέχει η συγκεκριµένη επένδυση. 

 

2.2. Τα µεγέθη του πίνακα των ταµειακών ροών  

Η κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών προϋποθέτει την απάντηση µιας 

σειράς κρίσιµων ερωτηµάτων όπως: 

- Από πού θα αντληθούν τα κεφάλαια της επένδυσης? 

- Ποιο θα είναι το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο για να χαρακτηριστεί η επένδυση 

συµφέρουσα? 

Επίσης, η ανάλυση στηρίχτηκε µόνο στην πρώτη ιδιότητα του χρήµατος, ήτοι την 

παραγωγή αξίας. Πώς όµως ενσωµατώνεται στην ανάλυση η δεύτερη ιδιότητα, 

δηλαδή η απώλεια αξίας του χρήµατος µε την πάροδο του χρόνου? 

Αυτά τα ερωτήµατα εξετάζονται στις επόµενες ενότητες. 

 

2.2.1. Απαιτούµενο κεφάλαιο επένδυσης και πηγές χρηµατοδότησης 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης µπορεί να διαχωριστεί στο κεφάλαιο προ 

εγκατάστασης και στο κεφάλαιο εγκατάστασης της µονάδας (Παναγόπουλος, 1974). 

Το κεφάλαιο προ εγκατάστασης συνίσταται στην  αγορά οικοπέδων, στις ερευνητικές 

δαπάνες και στις δαπάνες της απαραίτητης υποδοµής π.χ. δρόµοι για την προσπέλαση 

της περιοχής που θα κατασκευαστεί το έργο. Το κεφάλαιο εγκατάστασης 

περιλαµβάνει τα προσπελαστικά έργα, την αγορά του εξοπλισµού, την κατασκευή 

κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, τα συστήµατα ασφάλειας, κ.λπ. 

Επιπλέον, στο κόστος αυτό θα πρέπει να προστίθεται ένα επιπλέον κεφάλαιο, το 

κεφάλαιο κίνησης, το οποίο αφορά στο κόστος κάλυψης των λειτουργικών δαπανών 

της επιχείρησης συνήθως για ένα χρονικό διάστηµα 3 – 6 µηνών µέχρις ότου 

αρχίσουν οι εισπράξεις.  



 

Οι πηγές προέλευσης των απαιτούµενων κεφαλαίων διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

- Ίδια κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, αδιανέµητα κέρδη, κ.λπ.). 

- ∆ανειακά κεφάλαια (τραπεζικά ή οµολογιακά). 

- Επιδοτήσεις, οι οποίες χορηγούνται κυρίως από το Κράτος, χωρίς να υπάρχει 

υποχρέωση επιστροφής αυτών ή πληρωµής αναλογούντων τόκων. 

Η σύνθεση του χρηµατοδοτικού σχήµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς την 

επιλογή του επιτοκίου, καθώς το τελευταίο καθορίζει το κόστος χρήσης του 

κεφαλαίου. Εάν πρόκειται για δανειακά κεφάλαια, τότε το κόστος χρήσης του 

κεφαλαίου αποτελείται από τους τόκους, οι οποίοι εξαρτώνται από το ύψος του 

δανείου και το επιτόκιο δανεισµού. Για τα ίδια κεφάλαια υπάρχει κόστος χρήσης. Το 

κόστος αυτό ισούται µε το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου (Αποστολίδης, 1986), 

δηλαδή το κέρδος που θα πραγµατοποιούσε η επιχείρηση αν αξιοποιούσε τα 

κεφάλαια αυτά σε µια άλλη επένδυση. Έτσι, το κόστος κεφαλαίου µιας επένδυσης 

συνίσταται στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων και στο κόστος των δανειακών.  

 

2.2.2. Επιλογή επιτοκίου προεξόφλησης 

Ο προσδιορισµός του επιτοκίου προεξόφλησης (δηλ. της ελάχιστης αποδεκτής 

απόδοσης) εξαρτάται από το κόστος κεφαλαίου και από τον επιχειρηµατικό κίνδυνο 

που ενέχει η συγκεκριµένη επένδυση. Έτσι, το απαιτούµενο επιτόκιο προεξόφλησης 

αντανακλά το κόστος µιας ασφαλούς επένδυσης προσαυξηµένο κατά έναν αποδεκτό 

συντελεστή ασφάλειας, ο οποίος επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Συχνά, το 

απαιτούµενο επιτόκιο προεξόφλησης στηρίζεται σε υποκειµενική κρίση, µε βάση την 

εµπειρία του επενδυτή. Έχουν όµως αναπτυχθεί και ποσοτικές µέθοδοι, οι οποίες 

βασίζονται στη θεωρία χαρτοφυλακίου, προσδιορίζοντας το κόστους κεφαλαίου από 

οµολογιακά δάνεια και ίδια (µετοχικά) κεφάλαια.  

 

2.2.3. Αποσβέσεις  

Οι αποσβέσεις είναι η λογιστική διαπίστωση της ζηµιάς που προκαλείται στην αξία 

του ενεργητικού µε την χρήση ή µε την πάροδο του χρόνου. Η πρακτική των 

αποσβέσεων συνίσταται στην αφαίρεση ενός συγκεκριµένου ποσού από τα 

ακαθάριστα κέρδη σε ετήσια βάση, µέχρις ότου το άθροισµα των ετήσιων 

αποσβέσεων να γίνει ίσο µε την αξία αγοράς των πάγιων στοιχείων. Η απόσβεση δεν 



αποτελεί ταµειακή ροή και για το λόγο αυτόν κατά την κατάστρωση του πίνακα των 

ταµειακών ροών δεν συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες λειτουργίας. Σηµειώνεται 

πάντως πως όταν επιχειρείται η κοστολόγηση επιµέρους εργασιών της παραγωγικής 

διαδικασίας ή η ανάλυση επιχειρηµατικών αποφάσεων (π.χ. για αγορά ή ενοικίαση 

εξοπλισµού) µε µεθόδους όπως η ανάλυση νεκρού σηµείου, η επιβάρυνση του 

λειτουργικού κόστος εξαιτίας των αποσβέσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 

Ο τρόπος υπολογισµού της απόσβεσης επηρεάζει τα καθαρά κέρδη κι εποµένως την 

απόδοση της επένδυσης. Για το λόγο αυτό κατά την αξιολόγηση επενδυτικών 

στοιχείων είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται η µέθοδος απόσβεσης που προβλέπεται 

από το ισχύον φορολογικό καθεστώς. 

 

2.2.4. Φόροι 

Οι φόροι που πληρώνονται από µια επιχείρηση αποτελούν µια εκροή, η οποία 

υπάρχει µόνο όταν σε περίπτωση κερδοφορίας. Οι φόροι αντιστοιχούν σε ένα 

ποσοστό επί των κερδών της επιχείρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την 

αντίστοιχη νοµοθεσία. Επειδή ο τρόπος υπολογισµού των φόρων επιδρά σηµαντικά 

στην αποδοτικότητα της επένδυσης, κατά την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές φορολογικές διατάξεις. 

 

2.2.5. Τόκοι και χρεολύσια  

Οι τόκοι αναφέρονται στο κόστος του δανειακού κεφαλαίου για τη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο κι εξαρτώνται από το ύψος του δανείου, το επιτόκιο δανεισµού, τον 

χρόνο εξόφλησης του δανείου και την περίοδο χάριτος (δηλ. το χρονικό διάστηµα 

που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής χρεολυτικών δόσεων). Τα χρεολύσια 

αναφέρονται στην ετήσια δόση αποπληρωµής του ποσού του δανείου. 

 

2.2.6. Ετήσια έσοδα 

Τα έσοδα ισούνται γενικά µε το γινόµενο της τιµής πώλησης του προϊόντος επί την 

αντίστοιχη ετήσια παραγωγή. Το πρόβληµα της εκτίµησης των ετήσιων εσόδων είναι 

ένα αντικείµενο µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς προϋποθέτει τόσο την εκτίµηση της 

τιµής πώλησης όσο και του ρυθµού παραγωγής.  

 

 

 



2.2.7. Ετήσιο κόστος λειτουργίας 

Το κόστος λειτουργίας καλύπτει όλη τη διαδικασία παραγωγής, σε σχέση µε το είδος 

του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσιών, καθώς και τα γενικά έξοδα διάθεσης, τις 

προµήθειες, κ.λπ. Συχνά, το λειτουργικό κόστος εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες 

ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Η πρακτική αυτή µολονότι είναι εύχρηστη θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή για την αποφυγή σφαλµάτων ειδικά. όταν 

χρησιµοποιούνται πληθωριστικές τιµές µε διαφορετικό ρυθµό αύξησης ανά 

κατηγορία δαπάνης (π.χ. προσωπικό, καύσιµα).  

 

2.3. Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

Ο πίνακας ταµειακών ροών αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση ενός ή 

περισσοτέρων επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά της επιχείρησης. Τα δύο 

συνηθέστερα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι: 

-  το κριτήριο της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Net Present Value – NPV) και 

- το κριτήριο της Εσωτερικής Απόδοσης επί του Κεφαλαίου (Internal Rate of 

Return – IRR) 

 

2.3.1. Η Καθαρά Παρούσα Αξία 

Η Καθαρά Παρούσα Αξία ορίζεται ως η παρούσα αξία των ετήσιων εισοδηµάτων 

µείον τη παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων. 

Στην πράξη κι εφόσον έχει καταστρωθεί ο πίνακας των ταµειακών ροών, η ΚΠΑ 

υπολογίζεται ως η διαφορά των χρηµατικών εισροών (καθαρών ταµειακών ροών µετά 

φόρων) µείον το κόστος των επενδύσεων, όπως, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
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όπου: ΚΠΑ = η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου 

 ΚΤΡτ = η Καθαρή Ταµειακή Ροή το έτος τ 

 Ε0 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0 

 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 

ε = το επιτόκιο προεξόφλησης 

 

Το επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται από τον επενδυτικό φορέα µε υποκειµενικά 

κατά βάση κριτήρια και εκφράζει είτε το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης είτε το 



ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο για να καλύψει τον κίνδυνο της επένδυσης έναντι µιας 

πιο ασφαλούς τοποθέτησης (π.χ. κρατικά οµόλογα). 

 

2.3.2. Η Εσωτερική Απόδοση επί του Κεφαλαίου 

Η ΕΑΚ ορίζεται µαθηµατικά ως το επιτόκιο προεξόφλησης που µηδενίζει τη 

χρηµατοροή, δηλ. εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την αρχική επένδυση µε την αξία 

όλων των µελλοντικών ταµιακών ροών. Η διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που δίνεται 

από την ΕΑΚ και του επιτοκίου της προεξόφλησης έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο 

προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά του πίνακα των ταµειακών ροών ενώ το 

επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται εξωγενώς από τον επενδυτικό φορέα. 

Ο τύπος που δίνει την ΕΑΚ είναι ο ακόλουθος: 
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όπου: ΚΤΡτ = η Καθαρή Ταµειακή Ροή το έτος τ 

 Ε0 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0 

 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 

 ΕΑΚ = το επιτόκιο προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ = 0 

 

2.3.3. ΚΠΑ - ΕΑΚ 

Όταν εξετάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο ανεξάρτητα από εναλλακτικές επιλογές, 

τότε οι όροι αποδοχής ή απόρριψής του σε σχέση µε τα δύο αυτά κριτήρια 

διαµορφώνονται ως εξής: 

α. Για την Καθαρά Παρούσα Αξία 

- ΚΠΑ>0, η επένδυση θεωρείται συµφέρουσα 

- ΚΠΑ=0, το οικονοµικό αποτέλεσµα της επένδυσης είναι οριακό 

- ΚΠΑ<0, η επένδυση απορρίπτεται 

β. Για την Εσωτερική Απόδοση επί του Κεφαλαίου 

- ΕΑΚ>από το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης, η επένδυση θεωρείται 

συµφέρουσα 

- ΕΑΚ= µε το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης, η επένδυση θεωρείται 

οριακή, εφαρµόζεται όταν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση 

- ΕΑΚ< από το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης, η επένδυση 

απορρίπτεται. 



Ανεξαρτήτως χρησιµοποιούµενου κριτηρίου, όταν πραγµατοποιείται σύγκριση 

µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων προκρίνεται το 

σχέδιο που εµφανίζει την καλύτερη απόδοση, δηλ. την υψηλότερη ΚΠΑ ή την 

υψηλότερη ΕΑΚ. Όπως αναφέρθηκε και οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται ευρύτατα 

και µάλιστα σε συνδυασµό, καθώς κάθε µία από τις δύο µεθόδους εµφανίζει 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. 

Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των 

επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι η ορθότητα των 

υπολογισµών στηρίζεται σε έναν σωστό πίνακα ταµιακών ροών. Στην κατεύθυνση 

αυτή είναι χρήσιµο να τηρούνται οι ακόλουθες θεωρητικές παραδοχές (Torries, 

1998): 

 Οι µεταβλητές που εισάγονται στον πίνακα θα πρέπει να είναι γνωστές µε 

βεβαιότητα. Στην πραγµατικότητα οι µεταβλητές που εισάγονται στο µοντέλο 

σπάνια είναι σαφώς καθορισµένες και πλήρως γνωστές. Υπάρχει πάντα ένας 

κίνδυνος που πηγάζει από διάφορες πηγές αβεβαιότητας και προς την κατεύθυνση 

αυτή χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως ανάλυση ευαισθησίας, 

πιθανολογική διερεύνηση µε Monte Carlo, κ.ά. 

 Τα εναλλακτικά σχέδια που πρόκειται να αξιολογηθούν θα πρέπει να έχουν 

συγκρίσιµα επιτόκια προεξόφλησης, τα οποία θα αντανακλούν τον κίνδυνο των 

διαφορετικών επιλογών. Ο όρος «συγκρίσιµα» δεν σηµαίνει ίδια. Κάθε σχέδιο 

συνεπάγεται διαφορετικό κίνδυνο για τον επενδυτή, εποµένως, το επιτόκιο 

προεξόφλησης δύναται να είναι διαφορετικό. 

 Όλα τα εναλλακτικά σχέδια που συγκρίνονται µε πίνακα ταµειακών ροών θα 

πρέπει να καταστρώνονται µε κοινό µοντέλο διαχείρισης των φόρων, του 

εισοδήµατος, των αποσβέσεων, κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται ότι οι συγκρίσεις θα 

πρέπει να γίνονται σε µια κοινή βάση (π.χ. σύγκριση ΚΠΑ µετά φόρων ή προ 

φόρων σε όλα σχέδια, αποσβέσεις σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, κ.λπ.). 

 Όλα τα εναλλακτικά σχέδια που συγκρίνονται µε πίνακα ταµειακών ροών και 

πρόκειται να αξιολογηθούν µε βάση την ΕΑΚ υπό συνθήκες περιορισµένου 

κεφαλαίου και αµοιβαίως αποκλειόµενων σχεδίων θα πρέπει να έχουν την ίδια 

οικονοµική ζωή. Ο υπολογισµός της ΕΑΚ για σχέδια µε διαφορετική οικονοµική 

ζωή είναι µαθηµατικά εφικτός χωρίς κανένα πρόβληµα. Εντούτοις, από 

επιχειρηµατικής πλευράς είναι χρήσιµη η πληροφορία της συνολικής οικονοµικής 

απόδοσης δύο επιλογών για την ίδια περίοδο χρόνου. 



 

2.3.4. Άλλα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 

Συµπληρωµατικά και επικουρικά µε τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης των 

επενδυτικών σχεδίων, χρησιµοποιούνται και µια σειρά άλλων κριτηρίων. Τα πλέον 

διαδεδοµένα είναι τα ακόλουθα. 

 

2.3.4.1. Λόγος οφέλους – κόστους και Συνολικός Βαθµός Απόδοσης 

Το κριτήριο του λόγου οφέλους – κόστους (Benefit – Cost Ratio), γνωστό και ως 

λόγος παρούσας αξίας - ΛΠΑ (Present Value Ratio), υπολογίζεται από τον ακόλουθο 

τύπο: 
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όπου: τ = το έτος 

 ν = η διάρκεια ζωής του σχεδίου σε έτη 

 ΤΡτ = η ταµιακή ροή κατά το αντίστοιχο έτος 

 ε = το επιτόκιο προεξόφλησης 

 

Το συγκεκριµένο κριτήριο αξιοποιεί δηλαδή την παρούσα αξία των καθαρών 

ταµειακών ροών κατά τη διάρκεια της ζωής του σχεδίου προς το σύνολο της αρχικής 

επένδυσης. Κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης αποτελεί η σχέση του λόγου µε τη 

µονάδα. Πιο συγκεκριµένα: 

- ΛΠΑ>1, η επένδυση θεωρείται συµφέρουσα 

- ΛΠΑ=1, η επένδυση θεωρείται οριακή, µπορεί να υλοποιηθεί όταν δεν υπάρχει 

καλύτερη εναλλακτική λύση 

- ΛΠΑ<1, η επένδυση απορρίπτεται. 

Εάν το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια, τότε πρέπει να 

συνυπολογιστεί στο κόστος της επένδυσης (Τσώλας, 2002, Τσακαλάκης & 

Φραγκίσκος, 1989). 

 

Ο Συνολικός Βαθµός Απόδοσης - ΣΒΑ (Overall Rate of Return) συνδέεται µε το 

ΛΠΑ µε τη σχέση: 

ΣΒΑ = 1 - ΛΠΑ 

Μπορεί επίσης να υπολογιστεί απευθείας µε τον τύπο: 
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όπου: τ = το έτος 

 ν = η διάρκεια ζωής του σχεδίου σε έτη 

 ΤΡτ = η ταµιακή ροή κατά το αντίστοιχο έτος 

 ε = το επιτόκιο προεξόφλησης 

Το σχέδιο είναι αποδεκτό όταν ο ΣΒΑ είναι µεγαλύτερος της µονάδας. 

Τόσο ο ΛΠΑ όσο και ο ΣΒΑ κατατάσσουν τα εναλλακτικά σχέδια µε την ίδια σειρά, 

η οποία όµως µπορεί να διαφέρει από τη σειρά κατάταξης που δίνει η ΕΑΚ, εκτός και 

εάν η τελευταία υπολογίζεται για την ίδια αρχική επένδυση και την ίδια οικονοµική 

ζωή. 

  

2.3.4.2. Οµοιόµορφο ετήσιο ισοδύναµο κόστος 

Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. κατά την αξιολόγηση ενός σχεδίου αγοράς ενός 

µηχανήµατος για να εκτελέσει µια συγκεκριµένη εργασία σε σχέση µε την ανάθεση 

της εργασίας σε εργολάβο) είναι χρήσιµη η εφαρµογή του κριτηρίου του 

οµοιόµορφου ισοδύναµου ετήσιου κόστους (uniform annual equivalent cost). Το 

κριτήριο αυτό χρησιµοποιείται επικουρικά στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, µε 

τη λογική ότι το χαµηλό κόστος λειτουργίας είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας 

ενός προσοδοφόρου επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε ως κριτήριο µε 

δεδοµένο ότι κόστος χαµηλότερο από το µέσο κόστος των ανταγωνιστών, σηµαίνει 

υψηλότερα ποσοστά βιωσιµότητας της επένδυσης σε περιόδους κρίσης της αγοράς 

(λόγω µείωσης των τιµών ή της ζήτησης) (Torries, 1998). 

Για την εφαρµογή του κριτηρίου απαιτείται η αναγωγή όλων των σταθερών και 

µεταβλητών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτικών, σε ετήσια βάση. Εάν 

υπάρχουν οφέλη, τα οποία διαφοροποιούνται στα δύο σχέδια τότε αυτά 

συνυπολογίζονται ως «κόστη» προσηµασµένα αρνητικά (Τσώλας, 2002, 

Αποστολίδης, 1986). 

 

Παράδειγµα: Ανάθεση σε εργολάβο ή αγορά µηχανήµατος? 

 

Σε ένα επιφανειακό µεταλλείο θα απαιτηθούν χωµατουργικές εργασίες (φόρτωση και 

µεταφορά υλικών) για έργα αποκατάστασης. Για τη φόρτωση και µεταφορά των υλικών η 



εταιρεία µέχρι σήµερα χρησιµοποιεί εργολάβο, ο οποίος χρεώνει την εργασία του φορτωτή 

110 Euro/h. Η απασχόληση του φορτωτή ανέρχεται σε  1100 h ανά έτος και οι εργασίες 

αναµένεται να ολοκληρωθούν σε 5 χρόνια. Η επιθυµεί να εξετάσει το ενδεχόµενο αγοράς 

ενός µεταχειρισµένου φορτωτή, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 150.000 Euro. Είναι 

συµφέρουσα η αγορά? 

 

Για να εξεταστούν οι δύο εναλλακτικές επιλογές µε βάση το κριτήριο του ισοδύναµου 

ετήσιου κόστους, πρέπει να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος κτήσης και λειτουργίας του 

φορτωτή, τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν ως εξής: 

 

- Κόστος αγοράς (Euro) 150.000  
- ∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια 
- Ετήσια απασχόληση 1100 ώρες 
- Υπολειµµατική αξία (Euro) 0 
- Λειτουργικό κόστος ανά ώρα  
 Κόστος χειριστή (Euro) 40  
 Εργατικά συντήρησης (Euro) 10 
 Καύσιµα (Euro) 20 
 Λιπαντικά (Euro)  3 
 Αναλώσιµα (Euro) 10 
 Ανταλλακτικά (Euro)  7 

Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά ώρα (Euro) 90 
 

Επιπλέον, τα ετήσια ασφάλιστρα του φορτωτή είναι 2% επί του κόστους αγοράς, δηλ. 

ανέρχονται σε 3000 Euro/έτος. Πέραν του λειτουργικού κόστους, θα πρέπει να εκτιµηθεί και 

το κόστος κτήσης του µηχανήµατος, το οποίο σχετίζεται µε την παλαίωση του µηχανήµατος 

και µε το κόστος του κεφαλαίου ή την απόδοση των χρηµάτων που η εταιρεία έχει επενδύσει 

στο µηχάνηµα για όσο αυτό λειτουργεί (π.χ. τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να έχουν 

επενδυθεί σε ένα άλλο σχέδιο).  

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα υιοθετηθεί η δεύτερη µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία η 

επένδυση αντιστοιχεί µε ένα ισοδύναµο δάνειο. Ως επιτόκιο προεξόφλησης η εταιρεία 

προσδιορίζει 10%. Με τη βοήθεια του Συντελεστή Ανάκτησης Κεφαλαίου (Εξίσωση 7), 

υπολογίζεται για ν = 5 χρόνια και ε = 10% η ετήσια δόση αποπληρωµής ενός «δανείου» 

150.000 Euro ως εξής: 

ΣΑΚ = 0,2638 

Ετήσιο κόστος = 150.000 * 0,2638 = 39.570,3 Euro 

 

Εποµένως το συνολικό ετήσιο κόστος του φορτωτή (λειτουργικά έξοδα + ασφάλιστρα + 

κόστος ιδιοκτησίας) ανέρχεται σε: 

90 Euro/h* 1000 h + 3000 Euro + 39.570 Euro = 132.570 Euro 

 



Το ετήσιο κόστος για την ανάθεση στον εργολάβο ανέρχεται σε : 

110 Euro/h* 1000 h = 121.000 Euro 

 Εποµένως, συµφέρει η ανάθεση της εργασίας στον εργολάβο. 

 
3.3.4.3. Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου 

Το κριτήριο του χρόνου ανάκτησης του κεφαλαίου (Payback period) ανήκει στα 

καλούµενα ατελή κριτήρια (Τσώλας, 2002, Μπλέσιος, 1991). Ορίζεται ως το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται για να καλυφθεί η δαπάνη της αρχικής επένδυσης από τις 

ετήσιες ταµειακές ροές µετά φόρων.  

Το συγκεκριµένο κριτήριο επικρίνεται ως προς δύο σηµεία (Runge, 1998):  

(α) δεν λαµβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος και 

(β) δεν λαµβάνει υπόψη τις ταµειακές ροές που πραγµατοποιούνται µετά την περίοδο 

επανείσπραξης του κεφαλαίου επένδυσης. 

Το κριτήριο εφαρµόστηκε και εφαρµόζεται ευρέως, καθώς κατά µία έννοια εκφράζει 

το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το επενδυµένο κεφάλαιο βρίσκεται «υπό 

κίνδυνο». Όσο µικρότερη είναι η περίοδος ανάκτησης του κεφαλαίου τόσο 

ασφαλέστερη θεωρείται η επένδυση. Γενικά, σχέδια µε περίοδο ανάκτησης 

κεφαλαίου µεγαλύτερη από 7-8 χρόνια θεωρούνται από τους επενδυτές ριψοκίνδυνα 

ή χαµηλής απόδοσης (Torries, 1998). 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο ως προς το κριτήριο αυτό είναι ότι προσφέρει µια καλή 

εικόνα των εσόδων που εισρέουν από την επένδυση, όπως παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο παράδειγµα. 



 

Παράδειγµα: Υπολογισµός χρόνου ανάκτησης κεφαλαίου 
Έστω δύο επενδυτικά σχέδια µε τις ακόλουθες ταµειακές ροές (Πίν. 3.7) και χρόνους 
ανάκτησης κεφαλαίων. 

 
Ταµειακές ροές επενδυτικών σχεδίων 

 Έτος 
 0 1 2 3 4 5 
Σχέδιο Α       
Καθαρή ΤΡ -18000 5000 6000 7000 8000 8500 
Αθροιστική ΤΡ -18000 -13000 -7000 0 8000 16500 
Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3 έτη     
       
Σχέδιο β       
Καθαρή ΤΡ -25000 6000 8000 10000 10000 10000 
Αθροιστική ΤΡ -25000 -19000 -11000 -1000 9000 19000 
Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3,1 έτη     
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Σχήµα 2.1. Ετήσιες και αθροιστικές ταµειακές ροές των δύο σχεδίων 

 
Ο χρόνος ανάκτησης του κεφαλαίου για το Σχέδιο Α είναι µικρότερος από αυτόν του σχεδίου 

Β (3 έναντι 3,1 ετών). Όπως φαίνεται όµως από το Σχήµα 3.1, η κλίση της αθροιστικής 

ταµειακής ροής από το 1 έτος και µετά είναι µεγαλύτερη από την κλίση της αντίστοιχης 

γραµµής του Σχεδίου 1. Η κλίση της αθροιστικής ταµειακής ροής υποδηλώνει την ένταση της 

ταµειακής ροής, δηλ. της εισροής των εσόδων (πωλήσεις µείον έξοδα και φόρους). Από 

αυτήν την πλευρά, το Σχέδιο Β είναι προτιµότερο, ειδικά στην περίπτωση που η διάρκεια 

ζωής της επένδυσης µπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από πέντε έτη. 

 
 
 
 
 



2.4. Η σηµασία του πληθωρισµού 

Εάν η αξία ενός χρηµατικού ποσού µετράται µε βάση την αγοραστική του δύναµη, 

τότε έχει παρατηρηθεί ότι µε την πάροδο του χρόνου µε το ίδιο ποσό µπορούν να 

αγοραστούν ολοένα και λιγότερα αγαθά. ∆ηλαδή το χρήµα χάνει την αξία του και 

αυτό συµβαίνει εξαιτίας του φαινοµένου του πληθωρισµού.  

Η πτώση της αξίας του χρήµατος εκφράζει την αύξηση των τιµών των διαφόρων 

αγαθών. Εποµένως, ο ρυθµός µε τον οποίο το χρήµα χάνει την αξία του εξαιτίας του 

πληθωρισµού δεν είναι σταθερός για όλα τα αγαθά (ή τις υπηρεσίες). Για το λόγο 

αυτό ένας τρόπος υπολογισµού ενός γενικού δείκτη για τον πληθωρισµό είναι ο 

υπολογισµός του µε βάση τη µέση αναλογική αύξηση των τιµών στους διάφορους 

κλάδους της οικονοµίας. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών που 

προµηθεύεται µια επιχείρηση και των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, µπορεί να 

µην µεταβάλλονται µε τους ίδιους ρυθµούς. Εποµένως, θα υπάρχει διαφορά µεταξύ 

των κρίσιµων µεγεθών που συνθέτουν την ταµειακή ροή και κατ’ επέκταση την 

απόδοση της επένδυσης.  

Όταν οι διαφορές αυτές είναι σηµαντικές τότε ο πληθωρισµός των τιµών δεν µπορεί 

να αγνοηθεί, καθώς εισάγεται αριθµητικό σφάλµα στα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης και προσαυξάνεται το προς επένδυση κεφάλαιο όταν αυτό έχει 

υπολογιστεί µε τις τιµές κατά τον χρόνο της αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση 

είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν οι υπολογισµοί όχι µε βάση τις σταθερές τιµές 

(constant values) αλλά µε βάση τις τρέχουσες (current values). Πάντως, όταν ο 

πληθωρισµός κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα του 4%, η χρήση σταθερών τιµών 

για την κατάστρωση του πίνακα ταµειακών ροών είναι επαρκής για την εκτίµηση της 

αποδοτικότητας του σχεδίου. 

Προκειµένου να καταστρωθεί σωστά ο πίνακας των ετήσιων ταµειακών ροών θα 

πρέπει όλοι οι υπολογισµοί να πραγµατοποιηθούν είτε (α) σε τρέχουσες τιµές 

δηλώνοντας σαφώς το δείκτη πληθωρισµού που θα χρησιµοποιηθεί, είτε (β) σε 

σταθερές τιµές. Αντίστοιχα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν σταθερά ή τρέχοντα επιτόκια 

προεξόφλησης για να υπολογιστεί σωστά η αξία των ταµειακών ροών. Ένα σφάλµα 

που γίνεται συχνά είναι η χρήση πληθωρισµένου επιτοκίου προεξόφλησης σε 

ταµειακές ροές µε σταθερές τιµές ή η σύγκριση της ΕΑΚ µιας επένδυσης που 

εκφράζεται σε σταθερές τιµές, µε βαθµούς απόδοσης σε τρέχουσες αξίες (που 

περιλαµβάνουν δηλ. και τον πληθωρισµό.   



Τα προσφερόµενα επιτόκια (π.χ. κατά το δανεισµό από τις τράπεζες) είναι 

ονοµαστικά. Μια τράπεζα αναµένει ότι το όφελος από την παροχή δανείου θα 

περιλαµβάνει την πραγµατική απόδοση συν τον πληθωρισµό. Εποµένως, χρειάζεται 

να αποπληθωριστούν τα επιτόκια δανεισµού ή απόδοσης όταν χρησιµοποιούνται 

σταθερές τιµές για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών. Συχνά για 

λόγους απλότητας θεωρείται ότι το ονοµαστικό επιτόκιο είναι το άθροισµα της 

πραγµατικής απόδοσης και του πληθωρισµού. Ο ορθός όµως τύπος που συνδέει τα 

τρία αυτά µεγέθη είναι ο ακόλουθος: 

1
)1(
)1(
−

+
+

=
π
εε ον

σ    (13) 

 

όπου: εσ = πραγµατικό επιτόκιο 

 εο = ονοµαστικό επιτόκιο 

 π = πληθωρισµός 

 

Αντίστοιχα, το ονοµαστικό επιτόκιο υπολογίζεται ως εξής: 

εο = εσ + π + εσ*π  (14) 

 

Η κατάστρωση του πίνακα ταµειακών ροών µε την επίδραση του πληθωρισµού 

επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας για τα επιµέρους µεγέθη (π.χ. τιµή πώλησης, κόστος 

µισθοδοσίας, κ.λπ.) τους σχετικούς δείκτες πληθωρισµού (δηλ. την αύξηση πάνω από 

το γενικό δείκτη του πληθωρισµού) και το γενικό δείκτη για τον αποπληθωρισµό των 

ταµειακών ροών και τη µετατροπή τους σε σταθερές τιµές, πριν την αναγωγή τους σε 

παρούσα αξία. 

 

2.5. Ανάλυση ευαισθησίας 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται από τη συγκεκριµένη µέθοδο, αρχικά 

υπολογίζεται το αποτέλεσµα (απόδοση) µιας επένδυσης µε συγκεκριµένες τιµές στις 

βασικές µεταβλητές (π.χ. τιµή και µονάδες πώλησης, επιτόκιο προεξόφλησης, ύψος 

ετήσιων δαπανών, κ.λπ.). Στη συνέχεια, µεταβάλλεται η τιµή µιας µεταβλητής κατά 

διάφορα ποσοστά, διατηρώντας τις τιµές των υπολοίπων αµετάβλητες, και µετράται η 

µεταβολή του αποτελέσµατος. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για καθεµία από 

τις βασικές µεταβλητές και υπολογίζονται οι επιπτώσεις στο αποτέλεσµα της 



επένδυσης. Ως παραλλαγή της µεθόδου µπορεί να εξεταστεί και η περίπτωση της 

ταυτόχρονης µεταβολής δύο ή περισσοτέρων εκ των βασικών µεταβλητών. 

Ο αντικειµενικός σκοπός της ανάλυσης ευαισθησίας είναι ο προσδιορισµός των 

πλέον κρίσιµων για την απόδοση της επένδυσης µεταβλητών. Συχνά, η ανάλυση 

ευαισθησίας χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει τις τιµές συγκεκριµένων 

µεταβλητών (π.χ. τιµή πώλησης του τελικού προϊόντος), οι οποίες αντιστρέφουν το 

τελικό αποτέλεσµα (δηλ. καθιστούν µια επένδυση απορριπτέα).  

Ένα απλό εργαλείο για την εφαρµογή της ανάλυσης ευαισθησίας είναι το 

επονοµαζόµενο «αραχνοειδές διάγραµµα» (spider diagram).  
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Σχήµα 2.2. Αραχνοειδές διάγραµµα µε βάση την ΚΠΑ, την τιµή πώλησης (Τ.Μ.) και το 

κόστος παραγωγής (Κ.Π.) 

 

Το αραχνοειδές διάγραµµα κατασκευάζεται για να εξεταστεί το αποτέλεσµα της 

επένδυσης ως προς την ΚΠΑ ή την ΕΑΚ λόγω της µεταβολής µιας ή περισσοτέρων 

βασικών µεταβλητών. Στο Σχ. 2.2 παρουσιάζεται η µεταβολή στην ΚΠΑ εξαιτίας της 

µεταβολής της τιµής πώλησης και του κόστους παραγωγής. 
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